نشرة  Mountain Viewاإلخبارية
 25سبتمبر 2019
األربعاء 25 ،سبتمبر…اجتماعات أولياء األمور والمعلمين
الخميس 26 ،سبتمبر…….اجتماعات أولياء األمور والمعلمين
الجمعة 27 ،سبتمبر…………ال توجد دراسة
رسالة المدير
أشكركم على عمل الترتيبات لالجتماع بمعلمي أطفالكم أثناء اجتماعاتنا ألولياء األمور والمعلمين .أنا واثق من أنكم
ستعرفون معلومات مهمة عن معلمكم ،وعن  ،Mountain Viewوعن طفلكم .ستتعرفون أيضًا على الطرق التي يمكنكم من
خاللها دعم تعليم أطفالكم .يُتوقّع من الطالب تعلّم مواد أكثر تعقيدًا من أي وقتٍ مضى في المدرسة ،وهناك الكثير من الطرق
يمكنكم في المنزل ويمكن للتربويين في المدرسة التعاون عبرها ودعمهم في مواجهة هذا التحدي .أشكركم على تخصيص
الوقت لتُظهروا ألطفالكم مدى أهميتهم بالنسبة إليكم.

منطقة إنزال وإقالل جديدة
نحن محظوظون بأن حصلنا على مساحة جديدة ألولياء األمور من أجل إنزال أطفالهم قبل المدرسة وإقاللهم بعد
المدرسة .يوفر الممر الموجود في الجانب الغربي من مبنى المدرسة فرصة للخروج من  California Avenueوتجنب
موقف السيارات .لكن يرجى التأكد من قيادة السيارة إلى أبعد نقطة ممكنة نحو نهاية منطقة اإلنزال قبل السماح لألطفال
بركوب السيارة والنزول منها؛ حتى نتمكن من الحفاظ على السير المروري وسالمة الطالب .ويرجى االنعطاف يمينًا عند
يسارا ستزيد من االزدحام المروري
الخروج من المنطقة والدخول إلى  ،California Avenueفمحاولة االنعطاف
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مجلس المجتمع المدرسي
يساعد مجلس المجتمع المدرسي على تحديد أفضل طريقة لالستفادة من ميزانية المدرسة ،ووضع خطط التطوير
المهني ،والمساعدة في مناقشة القرارات الممنهجة وتنفيذها في مدرستنا .يجتمع المجلس مرة شهريًّا ،عبَّر األشخاص التالون
عن اهتمامهم بالعمل كأعضاء في مجلس المجتمع المدرسي :جوليان راب ،وجينيفر كوه ،وكارال خيمينيز ،وعثمان عثمان،
ودانيل لينغساري ،ونيكول سوينك ،وإلسا بيرموديز ،وميريام النديروس ،وفيريديانا كارديناس ،وجينين لوك ،وإيمي جوردان،
ويسيكا توريز .ستُعقد اجتماعات مجلس المجتمع المدرسي في التواريخ التالية في مركز التعلم المجتمعي ،الغرفة  185بجوار
المطبخ 11 :أكتوبر ،و 8نوفمبر ،و 13ديسمبر ،و 10يناير ،و 7فبراير ،و 13مارس ،و 10أبريل ،و 8مايو .يمكن الدعوة
لعقد اجتماعات أخرى عند الضرورة .هذه االجتماعات مفتوحة دائ ًما أمام العامة.

ال يجوز تعريض اي موظف أو طالب في قطاع مدرسي الى التمييز في فرص العمل التي يوفرها القطاع أو في أي من برنامجه أو نشاطاته على أساس السن أو اللون أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية ،المعلومات الجينية أو األصل القومي أو
الحمل أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية ،أو لكونه محارب قديم .يلتزم القطاع بتوفير قدم المساواة وتكافؤ الفرص في برامجه وخدماته وفرص العمل بما في ذلك سياساته ،واجراءات الشكوى ،وسهولة الوصول الى البرامج ،واستخدام وسائل القطاع،
واإلقامة ومسائل تكافؤ فرص العمل األخرى .ويوفر القطاع أيضا المساواة في الوصول إلى مرافق القطاع لجميع فئات الشباب المدرجة في الباب  36من قانون الواليات المتحدة ،بما في ذلك مجاميع الكشافة .وقد تم تعيين الشخص التالي للتعامل مع
االستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمييز غير القانوني والتحرش واالنتقام ، 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 ،هاتفٍ .(801) 578-8388كما يمكنك االتصال بمكتب الحقوق المدنية ،في دنفر ،واليةٍكولورادو،
هاتف .(303) 844-5695
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